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Rewitalizacja
Prace rewitalizacyjne trwają w najlepsze. Remonty posuwają się, obejmując rozkopami kolejne  

rejony miasta. W całości wykostkowana jest ul. Brzozowskiego, która jako pierwsza została wzięta  

na warsztat. Prace prowadzone są również na dziedzińcu gniewskiego urzędu oraz w części  

ulicy Wąskiej od ul. Wodnej do ul. Pod Basztą.

R
ozpoczynają się już prace w jed-

nej czwartej ul. piłsudskiego 

(ul. piłsudskiego remontowana 

będzie w czterech etapach) od placu 

Grunwaldzkiego do ul. Gostom-

skiego, w zachodniej pierzei rynku 

oraz w ul. Wschodniej. ta część 

miasta wyremontowana ma zostać 

do 22 kwietnia.

Kwiecień – maj
W kolejnym etapie, przewidzianym na 

czas od 23 kwietnia do 6 maja, plano-

wane są prace w dalszej części ul. pił-

sudskiego od ul. Gostomskiego do 

ul. Górny podmur, w północnej części 

placu Grunwaldzkiego, w ul. Wodnej 

i w części ul. zamkowej od ul. Wąskiej 

do ul. sobieskiego.

Maj
następnym rozdziałem rewitalizacji, 

zaplanowanym od 7 do 20 maja, mają 

być prace w ul. piłsudskiego w części 

od ul. Górny podmur do ul. Gdańskiej 

(strona przy banku pko), w południo-

wej pierzei placu Grunwaldzkiego 

oraz w części ul. sobieskiego od placu 

Grunwaldzkiego do ul. zamkowej.

Maj – czerwiec
od 21 maja do 3 czerwca dokończona 

ma zostać ulica piłsudskiego w części 

od ul. Górny podmur do ul. Gdańskiej 

(strona przy banku bGŻ), wykonana 

będzie druga część ul. sobieskiego od 

ul. zamkowej do skrętu na Wzgórze 

zamkowe oraz ul. bankowa.

Czerwiec – lipiec
następnym etapem będzie remont 

części ul. sobieskiego od skrzyżowania 

z ul. 27 stycznia do skrętu na Wzgórze 

zamkowe oraz modernizacja alejki. 

te remonty zaplanowano na czas 

od 4 czerwca do początku lipca.

Lipiec
W lipcu, remonty przeniosą się na 

ul. Wąską. W pierwszej kolejności 

wybrukowany zostanie łuk tej ulicy 

od ul. Wschodniej do ul. Wodnej. 

wschodnia część rynku oraz skwe-

rek przy urzędzie. Wszystkie te prace 

potrwać mają do końca lipca.

Organizacja ruchu
W czasie trwania wszystkich prac zmie-

niana będzie organizacja ruchu w mie-

ście. remonty wykonywane są jednak 

tak, aby zapewnić przejezdność, choć 

ta i tak będzie utrudniona. W związ-

ku z tym prosimy państwa o szcze-

gólną ostrożność, dostosowywanie 

się do tymczasowych znaków drogo-

wych, a przy tym wszystkim zachowa-

nie cierpliwości i zrozumienia. n

paulina raińska
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Informujemy, że harmonogram prac może ulegać zmianom.

następnie prace prowadzone będą 

w najdłuższym odcinku tej ulicy do 

ul. zamkowej, a w ostatnim etapie do 

ul. sobieskiego. równolegle do pro-

wadzonych remontów na ul. Wąskiej, 

modernizację przechodzić będzie Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Gniew miasto z charakterem
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